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 منطقه در بر پایه تحلیل ژئومورفولوژیکتوسعه راهبردهای دفاع سرزمینی 

 میناب و سیریک

1حجازیاسدالهسید
2مقدمییرضانیمحمدحس

3تحیفنیمحمدحس
4یآبادبهرامبهروز

 چکیده
بلندمدتیزیربرنامه.کنندیمعملناپایداروپیچیدهبسیارمحیطیکدرامنیتیودفاعییهاسازمان

تابرایکندیمیدفاعیکمکهاسازمانوبهکندیمدفاعی،تفکردرموردشرایطاحتمالیراتشویق
منطقهیژئومورفولوژیکیهاشاخصبررسیاینپژوهش،هدفاصلی.آیندهآمادهشوندخطراتاحتمالی

راهبردهایدفاعسرزمینیاست.نوعپژوهشدرتوسعهآنریتأثمینابوسیریکدرشرقتنگههرمزو
ماهیتآنتحلیلی -کاربردیو -یاکتابخانهصورتبهیهادادهویاطالعاتآورجمعتوصیفیاست.

 پیمایشی و کیفیصورتبهاسنادی کمی شدو انجام شامل آماری جامعه و24. نخبگان از نفر
.ضریبمعیارهابراساسطیفلیکرتتعیینباشندیمکارشناسانخبرهدرموضوعاتدفاعیوامنیتی

بااستفادهاز 8نقاطقوتشاخص)34تعدادSWOTماتریسشد. (9دیتهدو8فرصت،9ضعف،
قرارگرفت.درادامه،برایانتخاباستراتژیبهینهازیوزندهبیوکارشناسانمربوطهموردارزیاازنظر
 هایاستراتژبین ماتریسآمدهدستبهی از سوات، تحلیل )زیربرنامهاز استراتژیککمی (QSPMی

نتایجحاصلاز استراتژیماتریساستفادهشد. WO)یبازنگرسوات، را استراتژیبهینهدرعنوانبه(
مطرح کندیممنطقه حالنیدرع. ،استراتژیاینیبندتیاولودر برتریQSPMمدل)با اولویتو )

ریکارگبهراهبرد استقرار خطساحلوهاسامانهیو با موازی شنود، راداریو پدافندی، یپیشرفته
 ایجاد را فرکانسی برد حداکثر ندینمایمنقاطیکه سایر هایاستراتژنسبتبه از بازنگری تیاولوی

کارشناسانقرارگرفت.ازنظرالییبا

 های کلیدی: واژه
 .SWOT ماتریس ،میناب، سیریک ،یکیژئومورفولوژ یها شاخص ،ینیسرزم دفاع
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 مقدمه
سطحترینیاساسدروشدهیزیرطرحواجرابشرخیتارکلدرعملکیعنوانبهیدفاعیزیربرنامه
دولتایملتجامعه،،گروهیبقاتضمینیبرانانیاطمعدمطیشراکردنمحدودآنهدفخود
ابتدادریاحکومت،دولتکی"کردهبیاننوزدهم،قرنمورخ،1نتزیهاوتوکهطورهمان.باشدیم
 (.Hintze, 1975, 181)"بودهاستجنگیبراسازمانکویایینظامسازمانکی

.متکیبهمطالبهآنباشدتواندیمیدفاعیزیربرنامهکیشروعنقطهسطح،ینترگستردهدر
هاییریدرگعقایدونظراتدرموردمبتنیبرهااستعدادوهایتوانمند،هایاستراتژکهیمعننیبد

ازیبیترکایمطلوبهاییتقابلایاتدیتهدازیناشتواندیممطالبهنیااحتمالیدرآیندهاست.
فرامینباکهاستنییاپدستیبهباالیزیربرنامهروشیکینا.باشددونیا و وحسطدستور

الزکیاستراتژ ناشیاز بریمبتندفاعییزیربرنامهکردیرودر.شودیمماتآناستشروعاکه
.کنندیمیابیارزراتوانمندهایآنوهایتقابلدادهوتوسعهراآنالزاماتگذارانیاستس،مطالبه
ازترکیبیند،یفرآنیایینهاهدف.گیرندیمنظرنیزدرراومیزانریسکآنهایتمحدودسپس
یپاسخگوکهاستجامعیروینکیساختار،یتدرنهاکهیافتنیدستومنطقیهاییتقابل

.(Mazarr & et al, 2009است)یاتیعملطیمحویاستراتژنیازهای
کهیتیامن-دفاعیداتیتهدنامنظمماهیت نیازمند،دانمواجهآنبایافتهتوسعهکشورهای

اساساًوضعیتنیا.استقطعیتکافیعدمسلطهتحتصلحوجنگباهدفدقیقیزیربرنامه
رابهنشدهبینییشپیاسیسعیوقاتحوالتوباهدایتومدیریتیدفاعیزیربرنامهدرمداومتالش

(Gray, 2008, 10)وابستهاستموفقیدفاعیزیربرنامهبهیتدرنهاهادولتیبقارایزدنبالدارد،
استقیتحقنشدهکشفتیوضعازیبخشآنوکندیمعملمحرکعاملکیعنوانبهتالشنیا
(Collins, 1982.)استیاسیسپذیریازتحوالتریتأثبایدفاعیزیربرنامهپویاییمعاصر،دورهدر

یک پو اجراییبا بلکهیکابزار نیست، مجزا منفردو  ,Tama)یاستسیاسیهاواکنشدیده

روبرویمهمموضوعاتبایدفاعارشدمقاماتکشور،ینظامتیوضعیابیارزهنگام(.2018
نوعتهدیداترابرایمواجهومقابلهتعییننمایند.دارندیفهوظ،اینمقاماتترمهمازهمه.شوندیم

به،آموزش،تجهیزیدهسازمانبرایانجاماینکارالزماستوچگونهارتشبایدهایییتواناچه
 این به پاسخ نمایید. مقابله موفقیت با تهدیدات با تا شود گرفته باسؤاالتکار مواجه هنگام

یبرایآمادگنیبنابرا؛(Gray, 2008, 329است)کافیدشواراندازهبهیاتهدیداتنزدیکیهاچالش
وارتشیتوانمندهاوبازنگریدررییتغمندازیناین.استیقطعوتهدیداتهاچالشمقابلهبااین

                                                           
1
. Hintze 
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یاساسیهاچالشازیکییدفاعبخشینوساز.(Montgomery, 2009دارد)آنیریکارگبهنحوه
دولتدر یاجرا،ینباوجودا(.Valeri, 2009)شوندیمروبروآنبادههکیحداقلکهاستها
بهدشواریخیتارازنظر،سازمانیبالقوهمنافعویکیتیژئوپلتیقطععدمبامواجههدرعمدهراتییتغ

آن،ازترمهمدیشاوبالقوهداتیتهدییشناسایبراوهایسنارازاستفاده،حالینباا.رسدیمنظر
جهتدریمهمگامنوظهور،وموجودیهاچالشبهییپاسخگویبرادیجدیاتیعملمیمفاهایجاد
.(Montgomery, 2009است)اثرگذارارتشکیایجادوهایتمحدودبرغلبه

یزیربرنامههدفاصلیاز وتفکردراجرایاستقرارنیروهاینظامیکهگیرییمتصمدفاعی،
بهطیفوسیعیازتهدیداتاحتمالیواکنشنشاندهند.ممکن،مؤثرطوربهوسرعتبهبتوانند

 هاآناستبسیاریاز و توانمندها دیهاروشبه حقیقت،عملیاتیمجزاینیاز در باشند. اشته
علتدشواریینترمهمهمراهاست.شایدیهاچالشدستیابیبهاینسطحازموفقیتسختوبا

یبراغالبتیواقع"استکردهاشارهدستیابیبهاینهدفاینباشدکهاستراتژیستکالینگری
(.Gray, 2008)"استنانیاطمعدمیدفاعییزربرنامه
.باشدمحدودهایمنطقهکیدریدفاعیاستراتژیبررستواندیمیزیرطرحویزیربرنامهنیا

شیافزارارییتغحالدرطیمحبامواجههدریدفاعضعفوقوتنقاطدرک،یزیربرنامهنیا
)یم Norwegian Defence Research Establishment (FFI), 2007دهد فنونورویکردها(.

تراتژیکاسمدیریتفرآینددربسیاری Dincer, 2004, 11)ردیگیمقرارمورداستفاده میاندر(
فرصتضعف،قوت،نقاطلیوتحلهیتجز،هاآن متداولSWOT)تهدیدهاوها استنیتر(
(Westbrook, 1997, 48 &Hill).یسماتر،یطیمحعیسرراتییتغباSWOTابزارکیعنوانبه

بهیطیمحوکیاستراتژلیوتحلهیتجزقدرتمند یخارجویداخلدییکلعواملییشناسامنظور
تنوعباایرانکشور(.Shakoor Shahabi & et al, 2014)شودیمگرفتهکاربـهیکیاستراتژ

یابیارزوییایجغرافتیوضعشناخت.آموزدیممابهراخاصیدفاعیراهبردسرزمینی،جغرافیای
ازیریپذبیآسویریغافلگمانعتواندیمکهیاستماتاقداازجملهینیسرزمدفاعدرآنهایتقابل

تیهداویجنگرفتارنوعینظامیژئومورفولوژوایجغرافعلمدراینارزیابی،.شوددشمنحمالت
نبرد کندیمدیکتهفرماندهانبهرا بهتردرکیبرارایانهیزمدانشنیاک،یاستراتژسطحدر.
آبها،لندفرممیمفاه فراهمندینمااتیعملآندردیباروهاینکهیفرهنگیاندازهاشمچووهوا
باکهاستآنهدفاینپژوهش،مجغرافیاوعللذانظربهاهمیتموضوعدفاعسرزمینی.کندیم

مینابوسیریکمنطقهیدهایتهدوفرصت،ضعف،قوتنقاطکارشناسانخبره،ازنظریریگبهره
بتوانتاگرددیبررسراینیسرزمدفاعدرژئومورفولوژیکیهاییلتحلرابرپایهدرشرقتنگههرمز

یدفاعسرزمینیدرچهارچوبتفکرهاطرحیوتوسعهزیربرنامهدرالزمیهایاستراتژوریتداب
سندآمایشسرزمینباینچنهمآمایشدفاعیمنطقهوکشورواندازچشمراهبرددفاعیوسند
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راهبردیموقعیتاهمیتبهتوجهبا اصلیپژوهشایناستکهسؤالنمود.ترسیمنگاهبهآینده
درتواندمیحدچهتامنطقهاینهایفرصتوتهدیدضعف،قوت،نقاطسیریک،شناساییومیناب
پژوهشاینفرعیسؤالو؟باشدتأثیرگذارسرزمینیدفاعهاییاستراتژوراهبردهاتوسعهوتعیین
دفاعیراهبردکدامسیریک،ومینابمنطقهژئومورفولوژیکیهایشاخصارزیابیبهتوجهبااست؛
 باشد؟داشتهدنبالبهمنطقهسرزمینیدفاعدرراتأثیربیشترینتواندمی

  

 های پژوهشمبانی نظری و پیشینه
 مبانی نظری

وفاهدابهدستیابیوتعریفبهقادرکهاستاینمدرندفاعیسازمانیکاساسیهدف

باشدفضایامحیطیکدرمطلوبروشیبهمناسبهایاستراتژی نوسازیازجمله. ایناهداف،

دههیکحداقلکهگرددیممحسوبهادولتدراساسیهایچالشازاستکهیکیدفاعیبخش

باشد.یرگذارتأثعملیاتیجنگآیندههاییطمحبرتواندیمو(2009،والری)اندمواجهآنبا

یتحوالتبافرماندهانیکافشناختعدمدرابتدا؛ندهیآیتیامنویاتیعملطیمحیاصلصهشخم
 استندهیآبهنسبتنانیاطمعدمویریغافلگدوموستندینینیبشیپقابلکهاست

(Quadrennial Defense Review Report,2009 درنیزمازینظاماستفادهبهمربوطاتیادب(.
بهوباًیتقرخیتارطول استبودهنیعجیعیطبیایجغرافویژئومورفولوژعناصرباکاملطور

(Eastler, 2004.)قاطعابزارکیعنوانبهنیزمازیافتهسازمانجوامعاستکهسال3000ازشیب
مداومنفوذوکنترلبالقوهتسلط،یکابزارعنوانبهچراکه.اندکردهاستفادهخودیاسیسسلطهیبرا
ونزاعجنگهدایت،حالینباا.آوردیمرابهوجودکنندیمیزندگآندرکهیتیجمعوقلمروبر

.کندیمرییتغیفناورویطیمح،یفرهنگیهنجارهاانسان،اثرمتقابل،یاسیساهدافباهمچنان
ودهندیمرییتغبهشیوهخودراجنگهاییژگیوزیرا؛داردهوشمندانهمطالعهبهازینراتییتغنیا
بهجنگاصولوسطوح،رفتاردرکباپژوهشنیا.باشدیرگذارتأثآنتیموفقبرتواندیم

بیانکههایییژگیوازک.یکندیمکمکاستداریپاوکردهرییتغآنچهییشناسایبرایچارچوب
امروزی گیردیبرمدرراتعارضازیکاملفیطکهاستجنگهینظرگسترشاستانتقادی

(Army Australia, 2014).

توسطمیالدی1813سالدریشناسنیزمیهالیتحلازاستفادهباینظاماتیعملسندنیاول

انجامشدبلوچرونییآلمانژنرالیبراایلزیسازینواحدررامرونیپروفسور زینیمشابهتالش.

بهیجهانتوجهنیاول.(Kiersch, 1998شد)لوکزامبورگدر1843سالدرفرانسهتیموفقباعث

دانشازهایآلمان.(Kranz,1913)استشدهدادهنسبتآلمانارتشبهآنیهایناهموارونیزم
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وسنگرهاساخت،ینیرزمیزآبمنابعبهیابیدستیبرااولیجهانجنگدرنیزملیتحل

یازموردنمنابعبهیابیدستوزاتیتجهوروهاینیبرانیزمیبندپهنه،ینیرزمیزاستحکامات

نیزممختلفمناطقدرناقصدگاهیدکیبادومیجهانجنگدریکایآمریروهاین.کردنداستفاده

یهادهیپدازداد؛یمقرارریتأثتحتراهاآنتیفعالکهزیآممخاطرهکیژئومورفولوژیندهایفرآو

وآرامانوسیاقدرییستواامناطقیمرجانیهاصخرهویکارستمناطقتاشمالقطبپرمافرست

بهتحقیقاتتوانیم،وجودینباا(.Kiersch, 1998نمودند)یبررسرابرمهونونهیگیجنگلمناطق

درجدولاندپرداختهبردفاعسرزمینیعواملمحیطییرتأثخارجیکهبهتحلیلزمینوداخلیو

(اشارهنمود.1)
 نه تحقیقات داخلی و خارجیی( پیش1جدول )

ف
دی

ر
 

 /نویسنده

 سال تحقیق
 موضوع و نتیجه تحقیق

1
یمانییمجتب
(1375)

ساحلیژئومورفولوژی درهاآننقشودریاوخشکیهیدرومورفودینامیکفرآیندهایوتحلیلیهتجزو
وژئومورفولوژیکینقش،ساحلیفرسایش،آننتایج.نمودبررسیهرمزتنگهشرقساحلیخطفرسایش

است.محیطیمدیریتدرمهمیمسئلهکهکنندیمایفاساحلیمنطقهدرحیاتیاربسیاکولوژیکی

2
داودمختاری

(1382)یکشک
طراحیدرژئومورفولوژیکیهاینقشهکاربردونظامیطراحیدرژئومورفولوژیکیمطالعاتاهمیتونقش

.باشندیمنظامیاستراتژیکیطراحیوبناییزیرمطالعاتبرایابزاربهترینهاینقشهاینونظامیعملیات

3
وعاملیجبلی
(1388)همکاران

ترکیبیمدلیغیرعامل،دفاععاملبرتأکیدبانظامیحساسمراکزیابیمکاندرمؤثرعواملشناساییبا
نددادارائهمراکزاینیابیمکانجهت استالزمواقعی،محیطدرمدلاجرایجهتیددارندتأکمحققین.
مختلفمراحلدرهاآننظراتوشودبرقرارمرتبط،تأثیرگذاروگیریتصمیممراکزباتریجدیالتتعام
.شوداعمالوگردداخذرسمیصورتبهودقتبه

4
ویمانی
آبادیبهرام
(1390)

نظامیهاییگانغیرعاملوعاملدفاعمنطقهیابیمکاندرخشکمناطقژئومورفولوژیکیهایشاخص
نمودندبرر سی . بررسیبا مناطقانتخابتکنیکی،وتاکتیکیراهبردهایکارگیریبهوهاشاخصاین

.استاجراقابلدقتبامرتفعنیمهسطوحویکوهیپامحدودهدرهایگانپدافندی

5
همکارانوفخری
(1391)

ثقلمراکزیابیمکانبرتأکیدباغیرعاملدفاعوژئومورفولوژیعواملمیانپیوندوارتباطچگونگی
هرمزتنگهشمالمنطقهدر)جمعیتی اندپرداخته( نتایج درآن. ساحلیجلگههایقسمتازبرخی،

برخیشاملواستهارودخانهدلتایبرمنطبقکهداردوجودگزینیمکانبرایمساعدهایمکان
ساحلدرشوررودوجاللیگی،لنحسنمیناب،هایرودخانهبزرگویوستهپهمبهدلتایهایقسمت
است.هرمزتنگهغربیساحلدرکلروددلتایوشمالی

6
ترکوسعیدی

لشکناری
(1392)

بررسیراهرمزتنگهشرقشمالسواحلدرهرمزگاناستانشرقآمایشدرامنیتی-دفاعیمالحظات
آمایشمطالعاتدربایستیکهدانندمیخاصیهایویژگیواهمیتواجدرامرزیاطقنممحقق.نمودند
گیرد.قرارموردتوجهسرزمین

7
محمودی

(1397)

رابررسیسواحلمدیریتباهدفگزرودخانهتاجاسکبندرازمکرانسواحلژئومورفولوژیکیپذیریآسیب
نتایجنمود شدیدمبارککوهدرومتوسطسیریکوجاسکدرایماسههایتپهپذیریآسیب(1آن؛.
2.است کمپذیریآسیبوجاسکخورمتوسطپذیریآسیبازحکایتخورهاپذیریآسیبارزیابی(

.استفعالتکتونیکیلحاظبهمنطقه(3.داردآذینیومبارککوهخورهای

8
پورزارع

(1397)

انمکردریایشمالیغیرعاملدرسواحلدفاعرویکردباگزینی مکاناقلیمیوژئومورفولوژیکییهاشاخص
حیاتی،مراکزاستقراربرایمساعدیهامکاندراینتحقیقگواتررابررسینمود.خلیجتاجاسکازبندر
.شودیمبهترشرایط،(شمال)منطقهعمقسمتبهساحلازمهموحساس
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ف
دی

ر
 

 /نویسنده

 سال تحقیق
 موضوع و نتیجه تحقیق

9
1الردویل
(1963)

-عواملزمینیرتأثوی،.رابررسینمودهادرقارهآمریکاشناساندرجنگشناسیونقشزمینعواملزمین

داشتهوبهدنبالنظامیدرقارهآمریکایاتعملفعالدرمستقیم،فعالوغیرمستقیم،غیرصورتبهشناسی
هاوعملیاتینظامیبسیارمؤثراست.درپیروزینبردها،استراتژیوتاکتیک

10
2وجنولزو

(1998)

نمودفارسجیجنگخلینظامیشناسنیزم بررسی . جنگاول ویشناسنیزمیمهندسفارسیجخلدر
ریتصاونمودندوازیبانیجنگراپشتنیایکیتاکتاتیوسازوعملساخت،یزیرهادربرنامهستیدرولوژیه

گزارشنقشه،ییهوایهاعکس،یاماهواره بازدهاها، یشناسنیزمطیشرایابیارزیبرایدانیمیدهایو
نماید.کمکینیدرجنگزمتیوفقتابهمشداستفادهمنطقه

(2005)3رز11
شراینظامیهاتیفعالریتأث منطقهیمحلیشناسنیزمطیدر نمود،یاو آن،بررسی یهاتیفعالنتایج

درهایژگیونظامی نسبتبهژئومورفولوژیایجادکردهوگاهیماهیتوخواصموادرا یخاصخودرا
.دهندیمسطحزمینتغییر

12
سیلیا
(2010)

،یهمچونخطوطدفاعیانسانیهانقشلندفرمبهوی،رابررسینمود.درجنگودفاعینظامیهاتیفعال
غ برارهیاستحکاماتو نقشپیاهدافدفاعیکه محافظترانهیشگیو اساسمفاهداشتهیو بر و میاند

اشارهدارد.،ستندمعاصرهیفنیهاکنندهاستانداردکهمنعکسیرفتارجنگکیاستراتژ

13
4گوث

(2011)

یبرجستههانقشه،بررسینمود.نتایجویراینرماندیدرسواحلنظامیژئومورفولوژیکاربردیبردارنقشه
یبعدسه اندازهاچشم، را خوبی دهندارائهتوانندیمی شیب،هانقشهو ی هازانیممنحنی یهانقشهو

یشتریراازمیداننبردنشاندهند.اطالعاتبتوانندیمسازمانیارتش

14
و وادمن
5همکاران

(2014)

خاکی-یعملیاتآبیهاآموزشاستانداردهایمحیطیبرایارزیابینقاطمناسبنفوذدرکرانهساحلیدر
ماهیتپویایمورفولوژیساحلیو؛درساحلاوناسلوکارولینایشمالیرابررسینمودند.دراینتحقیق

ا شرایط و امواج عمیق، ساحل ساحلی،هاانیجرقیانوسی، ی مستقیم شناسنیزماثر بریرسطحیزی
یکچالشخاصبرایتحرکنیروهاوتجهیزاتعنوانبهمخاطراتساحلییساحلیوواکنشبهمورفولوژ

.اندشدهدردریایسرزمینیمحسوب

15
6گالگانو

(2014)

یکهشایدخاکیآبیعملیاتهاچالشبه،رسینمود.نتایجتحقیقیرابرخاک-یآباتیعملیایجغرافیرتأث
دریا،کهسهحوزههمگراایپواریبسطیمحکیدررایز،باشدانجامآنویزیرطرحعملیاتدرنیترسخت

.شودیمساحلوخشکیدرآنوجوددارداجرا

 

 با خارجی و داخلی تحقیقات پیشینه به جتوانمینگاهی اهمیت وبه نظامی غرافیای

تحقیقاتدرزمینوصحنهعملیاتپیبرد.وتحلیلتجزیه،ایمنطقهمورفولوژیدرمطالعاتوژئ

آنبرهایشاخصداخلیبیشترباتحلیلفرموفرایندژئومورفولوژیحاکمبرمنطقهونقش

وهااسیتحساماکنحساس،حیاتیومهمبرمالحظاتدفاعیوامنیتیباتوجهبهیابیمکان

ژئومورفویکوهایشاخصبعضیازاینمطالعاتبهارزیابیاست.شدهپرداختهمناطقاهمیت

                                                           
1
. Willard 

2
. Knowles & Wedge 

3.  
 Rose 

4
. Guth 

5
. Wadman et al 

6
. Galgano 
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براثرهاآنپذیریآسیب نبود منطقه، در صحیح مدیریت هاطرحعدم هایدستورالعملو

ایتوسعه مربوطهتوجهبی، مسئولین و منطقهمدیران اکوسیستم به دوربودنایحاشیه، و

 منطقهبودن غیره و مرکز خارجیاستشدهانجاماز تحقیقات در علم،. جایگاه و اهمیت

نشاناننبرددمیوژئومورفولوژیدرمطالعاتجنگ درایندهدمیبیشتررخنمونخودرا .

 نزدواضحاستخوبیبهتحقیقات، جغرافیاینظامیدر مطالعاتژئومورفولوژیو جایگاه که

 مدیران و یگاهجافرماندهان که دارد را خود وتوانمیخاص ژئومورفولوگها حضور به

هرمنطقه،هرحالبه.نموداشارهآنبهخاکی-آبیعملیاتوفارسخلیججغرافیداناندرجنگ

ازنظر دارای هاتیقابلژئومورفولوژیکی هاتیمحدودو دفاععملیاتزمینهدری و نظامی

.استیسرزمین صحیح استفاده صورت در و شناخت ژئومورفولوژیکیهاتیقابلاین عوامل ،

تواندمی وجود به بهنیروهایخودیکاهشآورندبرتریعملیاتیرا میزانخساراتوارده و

.ابدییم
اینتحقیق ندمنظامنتایجدستیابیبهمنظوربهدر لیوتحلهیتجزپایهبر نظراتسیستمیو

ماتریسساکارشنا از برایمهمپشتیبانابزاراینماتریسیکتهشد.گرفهبهرSWOTنخبره
بهوباشدیمیریگمیتصم ودرونییهاطیمندمحنظاملیوتحلهیتجزبرایابزاریعنوانمعموالً

(Stewart et al, 2002؛Kurttila et al,2000; 43؛Kotler, 1988; 87رود)یمکاربهسازمانبیرونی
اینتحلیلپایه(.Kangas et al, 2003; 352شوند)یمشناختهمانسازآیندهبراستراتژیکعواملو

دهدیمتوضیحکلیوخالصهجدا،صورتبهراعواملوآوردیمفراهماستراتژیتعیینبرایخوبی
ورهنمایی) محسوبتحلیلبرایمفهومیچارچوبیدرواقع.(1390:85همکاران، سیستمی
تهدیدها،قایسهموعواملبررسیامکانکهشودیم ،هافرصت،زنندهبیآسیهاجنبهتنگناها،

 تقاضاها راهبردضعفوقوتنقاطباهمراهرابیرونیمحیطیهاتیموقعو آوردیموجودبه.
(Srivastava, 2005).تشکیلماتریسیک،اندشدهیآورجمعمنظمطوربهکهاطالعاتیمبنایبر
 ;Houben et al, 1999؛Dincer, 2004; 36)ماتریسایندرلعامچهارمتفاوت.ترکیباتشودیم

.روندیمکاربهبلندمدتدرسازمانیکیهایاستراتژتعیین(برای127
بهترینیریکارگبهوایجادیاانتخابی،ریگمیتصمراهبرددرSWOTیسماترازهدفاستفاده

(.عالوهبرKangas et al. 2001است)یطیمحدرونیوبهمعیارهایتوجهباراهبردنیترمناسبو
 Kajanus et)باشدتصمیمگیرانآیندهوجاریاهدافباراستاهمبایدمنتخبهمیشهراهبرداین،

al, 2004).یلوتحلهیتجزSWOTوابستهمعیارهایجامعشناساییوتفکراتسیستماتیکمستلزم
گفت،توانیماجمالبه.استیزیربرنامهیاومدیریتی،آورفنجدید،یاخدمتمحصولیکبه

درمواردذیلمحسوبگردد؛آیندهبرایتحلیلوضعیتوتدوینراهبرداستیابزاراینتکنیک
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 سیستم؛درونییهاهاوضعفقوتیبندبازشناسیوطبقه
 سیستم؛خارجمحیطدرموجودتهدیدهایوهافرصتیبندوطبقهبازشناسی
 راهبردهایگوناگونماتریستکمیل تدوین گلکار،)آیندهدرسیستمهدایتبرایسواتو

1384.)
(،یکیازابزارهایاستراتژیکتطابقنقاطقوتوضعفعواملSWOT)ماتریسگفت؛توانیم

 تحلیلیسیستماتیکهافرصتدرونیسیستمیبا اینتکنیک، وتهدیداتبرونسیستمیاست.
ایجادهاآنوانتخاباستراتژیکهبهترینتطابقبینبرایشناساییاینعوامل ارائهدینمایمرا

،برایامکانتحلیلموضوعبایدمراحلذیلماتریس(.دراین1382هریسونوکارون،)دهدیم
طیشود:

کمی؛صورتبه،تهدیدها،نقاطقوتوضعفتاحدامکانهافرصت.تهیهفهرست1
بهمعیارها؛یوزنده.محاسباتکمیو2
جدول)شوندیمترکیبدودوبهصورتبهیچهارگانهاولیههاشاخصکهSWOTیسماتر.تهیه3
2)
استراتژیوراهبرد؛ارائه.تدوینو4

 SWOT (Sevkli & et al, 2012) ی چهارگانه اولیهها شاخص( ماتریس 2)جدول 
 عوامل درونی         

 عوامل بیرونی

 (Sقوت )نقاط 

 نقاط قوت سیاهه

 (Wضعف )نقاط 

 سیاهه نقاط ضعف

(Oها)فرصت
هافرصتسیاهه

حداکثر(-)حداکثر (SO)یتهاجماستراتژی
یازمندبهرهاستفادهازنقاطقوتدرراستای

هافرصت

-حداقل) (WOیبازنگری)هایاستراتژ
آمدنبرنقاطضعفبااستفادهاز(فائقحداکثر

هافرصت

(T)دهایتهد
ههتهدیدهاسیا

حداقل(-)حداکثر (STتنوع)استراتژی
استفادهازنقاطقوتجهتپیشگیریازتهدیدها

حداقل(-)حداقل (WT)یتدافعیهایاستراتژ
کمینهکردننقاطضعفبرایجلوگیریاز

تهدیدها
 

 موقعیت منطقه مطالعاتی

.اینمحدودهاستگههرمز،محدودهدوشهرستانمینابوسیریکدرشرقتنموردمطالعهمنطقه
ودرجه56وشمالیعرضیقهدق27ودرجه27تایقهدق5ودرجه26درمختصاتجغرافیایی

وسعتیلومترمربعک7597شرقیقراردارد.مساحتآنطولیقهدق49ودرجه57تایقهدق47
 نواحیساحلیو یهاکرانهدارد. داراییاجلگهدریایآنعمدتاً هموارو کمارتفاعیهاعارضه،

پستسرتاسرنواحیساحلیجنوبغربیآنرادربرگرفتههایینزمویاجلگهیهاقسمتاست.
 و غربیسیریک)بدونتضاریسخورها محدوده طولخطساحلدر هایفرورفتگاست. )111
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ارموقعیتشدهاست.ساختیدههرمزکشکیلومتردرامتدادساحلوتنگه39کیلومترودرمیناب
صورتبهسیریک مینابیاجلگهخطیو شهر و شده ساحلیکشیده نوار امتداد صورتبهدر

شدتبه.نحوهاستقراروتوزیعجمعیتیدرمنطقهاستیافتهاستقراریاجلگه-ارگانیکوساحلی
نقش،تفعالییهاحوزهیریگشکلدریرپذیریتأث.اینباشدیمازعوارضطبیعیومحیطیمتأثر

موقعیتطبیعی ،روستاییهاگاهسکونتاصلیدارد. ازجملههاآنهاییژگیونشانگربسیاریاز
 سایر ارتباطاتبا برقراری نحوه فعالیت، نوع جمعیتی، قابلیتبرایهاگاهسکونتتراکم ایجاد و

 طیفمتنوعیاز بهعلتهایتفعالاستقرار عاملمنامتأثراست. سه یهاآببعشدنمنطقهاز
باشدیمروستایمتفاوتیهاسکونتگاهسطحی،دریاودسترسیبهخطوطمواصالتی،نحوهاستقرار

ازسکنهشدهاست.دراینمنطقه،دوریونزدیکیبههاآنکهخودمنجربهخالیبودنبعضیاز
 را ینترمهمتوانیمدریا تعییناقلیمترینیاساسو آنعاملدر آورد. عواملکهیطوربهبشمار
.شرایطشودیمتأثیرآنکمترگیریمیمهرچهازدریافاصله.باشندیممتأثرازدریاآنمحیطی

انسانییهاگاهسکونتمختلفموجبپراکندگیوناموزونبودنهاییتمحدودنامساعدطبیعیو
(موقعیتمنطقهدر1شکل)راشکلدادهاست.یتجمعکموگسسته،پراکندهیامجموعهشدهو

دهد.یمتقسیماتکشوریرانشان

 ( موقعیت شهرستان جاسک در تقسیمات استانی و کشور1شکل )

 شناسی پژوهشروش
هادادهلیوتحلهیتجزبرای.صورتگرفتهاستتوصیفی–تحلیلیوبهروشکاربردیپژوهش،نوع

از پیشنهادی استراتژی نوع تعیین براSWOTماتریسو و بندتیاولوی این ازهایاستراتژی
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QSPM)کمیاستراتژیکیزیربرنامهماتریس اطالعاتاستفاده( روشطریقازیازموردنشد.
محیطلیوتحلهیتجزشد.براییآورجمعخبرهوکارشناسانی،منابعاینترنتیاکتابخانهاسنادی،

کنترلقابلعواملکهوخبرگانشناسانبیرونیودرونیمنطقه،ازپرسشنامهبستهوگروهیازکار
.روشامتیازدهیبربهرهگرفتهشدبردفاعسرزمینیراشناسایینمودندرگذاریتأثکنترلرقابلیغو

یسماتر،SWOTیفرع.بااستفادهازعواملباشدیمخیلیزیادتاخیلیکم()کرتیلاساسطیف
آن جامعیجایگزینتشکیلگردید.هایاستراتژو کارشناسان24هآماریتحقیقشامل؛ از نفر

همه،جامعهآماریمحدودتعدادبهتوجه.باباشندیمخبرهدرحوزهموضوعدفاعیوآمایشدفاعی
یگردیدوفهرستیبندطبقهشدهیآورجمعاطالعات.(3شدند)جدولانتخابنمونهعنوانبهافراد
 نیترمهماز و تهدیدها ضعف، نیزهافرصتنقاطقوتو توسطکارشناسانمذکور و شد تهیه

مطرحگردید.برایتعیینبهترینموردنظرشد)یکتاچهار(واستراتژیدهیوزنویگذارارزش
 و بندتیاولواستراتژی آنی ماتریس زیربرنامهاز استراتژیک شد.QSPM)یکمی استفاده )

ماتریسامتیازهایهمان(داخلییاخارجیاملعو) (QSPM)ماتریسعواملبهشدهدادهامتیازهای
EFEوIFEماتریس.هستندQSPMکهاینعواملنادیدهگرفتهدهدیمایناحتمالراکاهش

(.درفرایندانجامپژوهش؛1392:1موحدوهمکاران،شوند)نامناسبوزندادهطوربهشوندویا
کهمبتنیبرواقعیتموردمطالعهمنطقههاییتحساسبرایدریافتدیدیجامعازنوعتحقیقو

 ابتدا سپسهامصاحبهباشد، گرفت. صورت تحقیق موضوع حوزه در خبره کارشناسان با یی
 نظرخواهطراحیوپرسشنامه24بردفاعسرزمینیدرقالبدیتأکپرسشنامهبا یهادادهیشد.

ضریبثانویهو؛ضریباولیههمحاسبشدوپسازلیوتحلهیتجزحاصلازسواتشدهیآورجمع
(2شکل)شد.ارائهراهبردهایاجراییبانگاهبهآیندهتدوینویتدرنهاآمد.بهدستوزننهایی
.دهدیمرانشانQSPMوSWOTماتریساجرایمراحلفلوچارت

 تحقیق آماری جامعه مشخصات( 3) جدول

 گروه شغلی
سطح 

 تحصیالت

میانگین 

 سنی
 جنس فراوانی رشته تحصیلی

مرد6ژئومورفولوژی/سیاسی/اقلیم/شهری()47تا37دکتریی(علمئتیشاغل)ه

مرد2جغرافیاسیاسی70تا50دکتریی(علمئتیبازنشسته)ه

زن4یشناسنیزمژئومورفولوژی/34تا32دکترییدکتر

مرد9ژئومورفولوژی47تا37دکتری(آموخته)دانشیدکتر

ارشدکارشناسی
آموخته()دانش

کارشناسی
ارشد

مرد3(اقلیم/سیاسی/ژئومورفولوژی)ایجغراف45تا40
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 QSPMو  SOWT ماتریس اجرای مراحل فلوچارت (2) کلش

 

 ها داده وتحلیل یهتجز
 (IFE) داخلی عوامل ارزیابی ماتریس

ارزیابیعواملداخلی) بررسیو IFEبا ضعف( )نقاطقوتو اثرگذار( دفاعسرزمینیمنطقه بر
نقاطقوتوعنوانبهعامل8عاملداخلیشناساییشد.تعداد16شد.دراینارزیابیلیوتحلهیتجز
کارشناسانخبره،بیشترینازنظرنقاطضعفمنطقهارزیابیشد.دربیننقاطقوتعنوانبهعامل9

ضریب0.065میانگینوزنی وهاآبنطقهبهبهعاملقابلیتدسترسیم0.26یینهاو یآزاد
یهاطرحدریافرامنطقهیهاشرکتمشارکتوخارجیروابطتوسعهباهدفهرمزتسلطبهتنگه

دفاعیاندازچشمراستایدرآنژئومورفولوژیکیمحیطیویهایتوانمندبهتوجهبایاتوسعه
؛عامل0.094هاییضریبنبا0.047اختصاصیافت.کمترینمیانگینوزنینقاطقوتبلندمدت

عدمدستیابیبهناهموارهارادریافتنمودوعلتوهادرهدرهاقرارگاهاحداثونیروهاتمرکزامکان
است.هادرهدرفصلبارشوعریضبودنرودهاخشکطغیانیبودن،پایینارتفاعیآنسطح

کارشناسانعاملمشکالت درخودینیروهاینیپشتیباوآمادیدرارزیابینقاطضعفمنطقه،
تپهکوهستانی،واحدهای دشتوماهورها توجهبهها بادرنبردخاکبافتزمینونوعجنسبا

وضریبنهایی0.063نیروهایخودیبامیانگینوزنیضعفنقطهنیترمهمعنوانبهنیرویمهاجم
داشتهباشد؛تواندیماعیکمتریناثررادرضعفدفعاملیکهکارشناسانازنظر.شدارزیابی0.252

پیشرویاحتمالیمحورهایدرطبیعییهاستمیاکوسازمناسبحفاظتعدمویاتوجهیب
جدول.درارزیابیشد0.053وضریبنهاییآن0.053مهاجماست.میانگینوزنیآننیروهای
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ذکرشدهانیبهاآنبهتفکیکنقاطقوتوضعفوضریبوزنی(IFE)داخلی(ماتریسعوامل4)
است.

 :منبع) ینیسرزممنطقه مطالعاتی در دفاع  )نقاط قوت و ضعف(( IFEداخلی ) عوامل ماتریس (4)جدول 

 نتایج ارزیابی کارشناسان خبره(

 (ضعف و قوت نقاط) یداخل عوامل فیرد
 نیانگیم

 یوزن
 رتبه

 بیضر

 یینها

S1 0.174 3 0.058 هرمزتنگهیورودوعمانیایدرساحل،بهنسبتعیوسدیددانیمجادیاوارتفاعاتیموازروند

S2 0.177 3 0.059 هادامنهوارتفاعاتدرمناسبپوششبانیسنگیهاسالحویدفاعیهاسامانهاستقرارامکان

S3 0.094 2 0.047 ناهموارهاوهادرهدرهاقرارگاهاحداثوقواتمرکزامکان

S4 0.114 2 0.057 یپناهگاهویدفاعخطوطجادیاجهتشکستهودرهم،خوردهینچیعیطبیهاعارضهوجود

S5 
هاییتسااستقرارومناسبیدبانیدامکاندشتدرمنفردارتفاعاتوشاهدتپهیپراکندگ

 ینیزموییهوایمرزهاکنترلیبرایموشکویرادار
0.063 3 0.189

S6 0.116 2 0.058 یدفاعاستحکاماتوعمواضتیتقوجهتمتعددهایینچیتوالبیترت

S7 
عمقوآزادیهاآببهیدسترسگرفتننظردرباعمانیایدرساحلدریریتأخاتیعملییاجرا

 یخشکمناطق
0.053 1 0.053

S8 

یهاطرحدرمشارکتویخارجروابطتوسعهباهدفهرمزتنگهوآزادیهاآببهیدسترس
یراستادرمنطقهیکیژئومورفولوژویطیمحهاییوانمندتبهتوجهبامنطقهیاتوسعه

 بلندمدتیدفاعیاندازهاچشم

0.063 4 0.252

1.169  0.458  جمع

W1 0.186 3 0.062 شهرستاننیایآبمنابعبرتسلطونابیمسدمحدودهبرمهاجمیروهاینتصرفوبرنیهلامکان

W2 0.116 2 0.058 شربریغوشربقابلآبمنابعبهیدسترسعدم

W3 
ویشمالمحدودهدشتواحددرمناسبیهالندفرمنبودویساحلخطازارتفاعاتادیزفاصله

 یدفاعخطوطجادیاجهتنابیمشرق
0.059 2 0.118

W4 0.118 2 0.059 سالگرمفصلدریمیاقلنامساعدطیشرا

W5 0.18 3 0.06 دشتواحددرمناسباستتارواختفاءپوشش،نبود

W6 
علتبهدشتوماهورهاتپهکوهستان،واحددریخودیروهاینیبانیپشتویآمادمشکالت

 خاکبافتوجنس
0.063 4 0.252

W7 
ویبانیپشتاتیعملجهتمنطقهیعرضویطولیمواصالتخطوطومحورهادرضعفایکمبود

 یخودهاییگانیآماد
0.059 2 0.118

W8 
وکوهستانودشتواحددربخصوص،یتجمعکموگسستهپراکنده،یانسانیهاگاهسکونت
 یالبیسیهاپهنهوهادرهدرهاگاهسکونتنیااستقرارامکانعدموساحلازدورمناطق

0.055 2 0.11

W9 
یمحورهادریعیطبموانعویعیطبهاییستماکوسازمناسبحفاظتعدمویاتوجهیب

 مهاجمیروهاینیشرویپیاحتمال
0.053 1 0.053

جمع  0.528  1.251

 

 (EFE) خارجی عوامل ارزیابی ماتریس

دردفاعسرزمینیتواندیم(نقاطفرصتوتهدیدیکهEFEدرارزیابیماتریسعواملخارجی)
رگذاریتأثعواملخارجیعنوانبهعامل17بیشتریناثرراداشتهباشندبررسیشد.دراینارزیابی،
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نقاطتهدیدمنطقهارزیابیوعنوانبهعامل9نقاطفرصتوعنوانبهعامل8شناساییشد.تعداد
وزنده عاملازنظریشد. یهاگاهسکونتتوسعهیهاطرحیاجرابریدتأککهO8کارشناسان

فرصتینترمهمعنوانبهداردمنطقهیکیژئومورفولوژهاییتقابلوهایتوانمندبهتوجهبایانسان
میانگینوزنیارزیابیشد محاسبهگردید.کمترینمیانگینو0.244یینهاوضریب0.061آن.

0.046نیانگیمکافیباآبمنابعبهدشمندسترسیبهعاملعدموزنیدرنقاطفرصتضریب
یهاگاهیپادسترسیبه،تکنولوژیوتجهیزاتپیشرفتهنیروهایمهاجمازتوانیمواینارزیابیشد

دونفراهمنمایهاآنمنابعآبکافیرابرایدنتوانیمکهفارسجیخلیوکشورهایحاشیهامنطقه
.باشدمتأثرآنانبهدنبالداشتهبررااثرکمترین

نظربهپیشرفتهبودنتجهیزاتو ینیروهایمهاجم،هاسالحدرارزیابینقاطتهدیدمنطقه،
منطقهبودنعارضهکمباتوجهبهپیشرفتهتجهیزاتبادشمنسریعنفوذکارشناسانخبرهامکان

واحدبخصوصدر میانگینوزنیآنارزیابیتهدیدنیترمهمعنوانبهدشترا و0.063نمودند.
کمترینمیانگینوضریبهست0.252ضریبنهایی نهاییبه. یهازهیانگنیزبه0.046مقدار

افرادازبعضیوابستگیوگرایشوفارسجیخلحاشیههمسایهکشورهایمذهبی-فرهنگیمالی،
عللمنطقهبومی عواملشدهمحاسبهمختلفبه محاسبه تفکیکنقاط(EFE)داخلیاست. به

ذکرشد.(5جدول)درهاآنفرصتوتهدیدوضریب
 :منبع) ینیزمسر دفاع بر منطقه مطالعاتی )فرصت و تهدید( (EFE) یخارج عوامل ماتریس (5)جدول 

 (خبره کارشناسان ارزیابی نتایج

ف
دی

ر
 

 (دیتهد و فرصت نقاط) یخارج عوامل
ن یانگیم

 یوزن
 رتبه

 بیضر

 یینها

O1 0.168 3 0.056 .آنیمورفولوژعلتبهمانگرویهاجنگلویباتالقمناطقدرمهاجمیروهایناتیعملانجامبودنسخت 

O2 0.171 3 0.057 خاکبافتوجنسعلتبهرهیغومایهواپفرودیبرایکوهستانمناطقها،ماهورهتپهبودنامناسب 

O3 0.046 1 0.046 یکافآبمنابعبهدشمنیدسترسعدم 

O4 
یایدرساحلدریریتأخاتیعملییاجراجهتیخشکمناطقعمقوآزادیهاآببهیدسترس

 هرمزتنگهوعمان
0.053 3 0.159 

O5 0.104 2 0.052 سالگرمفصلدریمیاقلنامساعدطیشرا 

O6 
،یعرضویطولیمواصالتیمحورهانبودعلتبهدشمنیروهاینیپراکندگوییجابجاتحرک،عدم

 خاکنامناسببافتوجنس
0.053 2 0.106 

O7 0.244 4 0.061 طقهمنیکیژئومورفولوژهاییتقابلوهایتوانمندبهتوجهبایانسانیهاگاهسکونتتوسعهیهاطرحیاجرا 

O8 
تیامنویمنیایهاگروهوآموزشتوسعهونفعانیذمشارکتبابنادردربندرتیامنتهیکملیتشک

 ینیسرزمدفاعیراهبردگرفتننظردرباییایدر
0.06 3 0.18 

 1.178  0.438  جمع

T1 0.248 4 0.062 دشتواحددریرموتوهینقللیوساعیسرنسبتاًتحرکودشمنزاتیتجهیباالیمانورقدرت 

T2 0.252 4 0.063 دشتواحددرمنطقهبودنعارضهکموشرفتهیپزاتیتجهبادشمنعیسرنفوذامکان 

T3 0.059 1 0.059 استسختآنیریگبازپسدشمنتوسطمنطقهتصرفصورتدر 

T4 0.058 1 0.058 دشمنیاتوپخانهوییهواحمالتبرابردرادیزپذیرییبآس 
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ف

دی
ر

 

 (دیتهد و فرصت نقاط) یخارج عوامل
ن یانگیم

 یوزن
 رتبه

 بیضر

 یینها

T5 0.183 3 0.061 بندرعباس-نابیممحوربرتسلطویدسترسامکان 

T6 0.171 3 0.057 منطقهکلدرهمبهنسبتیانسانیهاگاهسکونتادیزفاصلهونامتناسبیپراکندگ 

T7 0.18 3 0.06 فارسیجخلحوزههیهمسایکشورهادریافرامنطقهیروهاینهاییگاهپاوجود 

T8 0.177 3 0.059 فارسیجخلهیحاشهیهمسایکشورهابافیضعروابطوکیتیژئوپلیهاترقاب 

T9 
یوابستگوشیگراوفارسیجخلهیحاشهیهمساکشورهایمذهبی-فرهنگی،یمالهاییزهانگ

 مختلفبهعللمنطقهیبومافرادازیبعض
0.046 1 0.046 

1.374  0.525  جمع

 

 ی راهبردی عوامل درونی و بیرونیها شاخصه به تعیین استراتژی با توج

یخارجی،نقاطهافرصتیخارجی،نقاطضعفوهافرصتتعییناستراتژینقاطقوتداخلیودر
مقایسه یکدیگر تهدیدهایخارجیبا نقاطضعفداخلیو تهدیدهایخارجیو قوتداخلیو

همپشوندیم یکدیگر با راهبردها از برخی تحقیق این در . یا و دارند وزمانهمطوربهوشانی
درجهکنشگریازنظرکهراهبردوضعیتمنطقهچهاردستهبرحسب.آیندیدرمهماهنگبهاجرا

(بهآناشارهشد.7جدول)درکهدیگردمتفاوتهستندتدوین
(که6)جدول2.420یداخلازپرسشنامهسوات،میانگینوزنیعواملحاصلدرارزیابینتایج

میانگینوزنیعواملخارجی1.251ونقاطضعف1.169وزننقاطقوت 2.889محاسبهشد.
مقایسهمجموعهضرایب1.713ونقاطتهدید1.176استکهوزننقاطفرصت با ارزیابیشد.

تهدیدتوانیم بهترتیبوزننقاطفرصتو نقاطقوتوضعفاستمراتببهگفت؛ از ؛بیشتر
 بازنگریدر منطقهیکراهبرد حاکمبر رویکرد منطقهمحسوبهاطرحبنابراین، منابعبالقوه و

یمحیطیمنطقهنهفتهاست.برایجبرانوحذفنقاطضعفهافرصت.اینرویکرددرگرددیم
یدنظرتجدنیازمند بازنگریدر هاطرحو منطقه حاکمبر رویکرد میباشیمو مطابقوجودنیباا. ،

قرارگرفتهWO(،موقعیتراهبردیمتناسببامنطقهدرناحیه3شکلاصولمدیریتاستراتژیک)
وWTیاهمانراهبردبازنگریاستوباترکیبیازاستراتژیاحتمالی)کارانهمحافظهکهاستراتژی

SO)دیآیمبهدست.
 (EFE) یو عوامل خارج( IFE) مجموع ضرایب وزن نهایی عوامل داخلی (6) جدول

 یخارج عوامل یداخل عوامل عوامل

بیضرامجموع دیتهدنقاط فرصتنقاط بیضرامجموع ضعفنقاط قوتنقاط بیضرا

0.994 0.556 0.438 0.986 0.528 0.458 هیثانو بیضر

1.169 یینها بیضر 1.251 2.42 1.176 1.713 2.889
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 SWOTهای اجرایی  ها و اولویت ماتریس استراتژی (3)شکل 

 

 

 شده شناسایی عوامل با توجه در دفاع سرزمینی با شده داده توسعه های استراتژی (7) جدول
 عوامل (SO) ای( توسعه) تهاجمی راهبردهای

با  مرتبط

 راهبرد

 مرتبط عوامل (WO) کارانه محافظه راهبردهای

 با راهبرد

:SO1به با قوی دیدبانی عملیات کارگیریاجرای
سامانه پیشرفتهباهدفکنترلتحرکاتوهاتجهیزاتو

هادردریایعمانوتنگههرمزوکشورهایحوزهفعالیت
فارسخلیج

S1, S2, S5, 
S6, S8, O2, 

O9

WO1به از ویژه حمایت و توجه و: کارگیری
سامانه راداریواستقرار هایپیشرفتهپدافندی،

شنود،موازیباخطساحلونقاطیکهحداکثر
نمایند.اایجادمیبردفرکانسیر

W1, W7, 
W3, W5, 

O2, O4, 

O7, O9 

SO2سامانه استقرار و توسعه بر تمرکز پیشرفته: های
پدافندیبادقتباالدرنقاطمختلفمنطقهکهحداکثر

ایداشتهباشند.همپوشانیوپوششگسترده

S2, S5, S4, 

S5, O2, O4, 

O9

: WO2هایتوسعهنظارتومراقبتازطرح

ایجادهماهنگیبینبخشیو،ایطقهمن

هایتوسعهطرحباهدفهایمرتبطازمانس

صنعتی،تولیدی،خدماتی،مراکزجذبتوریسم،

صنعتی،مراکزتوسعههایمراکزصنعتیوشهرک

منظورتوسعهاستراتژیصنعتدریانوردیوغیرهبه

دفاعسرزمینی

O1, O8, 

O9, O10, 

O2, O5, 
W8, W9, 

W7, W5, 

SO3طرح اجرای به: توجه با منطقه توسعه های
منظورهایژئومورفولوژیکیمنطقهبههاوقابلیتتوانمندی

بهره و بهرهدستیابی و آنبرداری توسعهمندیاز در ها
دفاعیمنطقه

S1, S2, S4, 
S5, S6, O2, 

O3, O4, 

O6, O5, 
O6, O7, O 

8, S9 

:WO3دستورالعمل و قوانین جهتاتخاذ ها
ایباحضورهایتوسعهیلدرمشارکتطرحتسه

المللیازطریقمبادالتتجاری،هایبینشرکت
ایجاد باهدف دریایی نقل حمل و صنعتی

استراتژیآمایشدفاعینهان

W2, W4, 
W6, W8, 

W9, O11, 

O10, O8, 
O7 

SO4پدیده از استفاده سواحل: ژئومورفولوژیکی های
باتالقصخره وجنگلای، مانگرووجنسوبافتهایها

وآمفیبییاتعملنامناسبخاکباهدفایجادموانعدر
غافلگیریدرخشکیوساحلیاتعملاجرای

S3, S4, S5, 

S7, O1, O8, 

O6, O4, 

:WO4بهبودوضعیتاقتصادیساکنینمنطقه
تخلیهباهدف و مهاجرت از جلوگیری
باگاهسکونت تمایز در بخصوص انسانی های

فارسحوزهخلیجکشورهای

O3,O7, O8, 

O9, O4, 

W1, W3, 
W6, W7, 

W8, W9

:SO5فعالیتبرنامه توسعه طرح اجرای و وریزی ها
ایجادتوسعهوپیشرفتدرباهدفهایانسانیگاهسکونت

و صنعتی مراکز توریسم، جذب مراکز ایجاد با منطقه
مراکزتوسعهصنعتدریانوردیدرشهرک هایصنعتی،
طرحتوسعهآمایشدفاعسرزمینیراستای

O2, O3, 

O4, O6, 
O5, O6, 

O7, O 8, 

S1, S2, S4, 
S5, S6, S9 

:WO5ودستورالعملدهیپروتکلشکل هایها
 سازمانی و بخشی ازباهدفبین حفاظت
هایژئومورفولوژیکیواکوسیستممنطقه،پدیده

محیطی

O1, O2, 

O8, O9, 
O4, W1, 

W3, W6, 

W7, W8, 
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 (ST) تنوع هایراهبرد
 عوامل

با  مرتبط

 راهبرد
 (WT) تدافعی راهبردهای

 مرتبط عوامل

 با راهبرد

:ST1به با دفاعی خطوط سامانهایجاد هایکارگیری
کوهستان دشتو واحد از نقاطی در باهدفپدافندی

کنترلومراقبتمنطقه

S1, S3, S2, 

S5, T1, S4, 
S6, S7, T2, 

T5, T4, T7

WT1هایایطرحتوسعهاکوسیستم:تهیهواجر
حفاظتازآنطبیعیوجنگل هاهایمانگروو

جذب طرحبا راستای در توسعهتوریسم
سرزمینیدفاعآمایشاندازچشم

W1, W2, 

W4, W5, 
W6, W8, 

W9, T1, 

T2, T6, T8, 

:ST2هایانسانیتثبیتایجادمراکزجمعیتیوسکونت
جلوگیریازهدفباوباحفظپراکندگیدرطولساحل
نفوذوتسلطنیرویمهاجمبرمنطقه

T6, T5, T2, 

T1, S7, S2, 
S9, S8, S7 

WT2طرح اجرای وجمعیتیمراکزتوسعه:
حساسو،درمناطقساحلیانسانیهایسکونت

آمایشاندازچشمتوسعهطرحراستایحیاتیدر
سرزمینیدفاع

W1, W2, 

W4, W5, 
W7, W8, 

W9, T1, 

T2, T6, T8, 

:ST3ایجاد محورهایمواصالتیو بر نظارت و کنترل
هایراداریهوشمندگیریازسامانهخطوطدفاعیبابهره

وپیشرفته

T1, T2, T3, 
T4, T5, S1, 

S2, S3, S4, 

S5, S6, S7 

WT3سامانه توسعه در: راداری و دفاعی های
حیاتیومناطقیکهبیشترینبرد،نقاطحساس

سیرادارند.سیگنالیوفرکان

W1, W5, 
W6, W7, 

T1, T2, T3, 

T4, T5, T7 

:ST4همکاری حداکثرتقویت و بخشی بین های
بهره دریاهایآزاد منطقهباهدفبرداریاز ایدرتوسعه

اندازآمایشدفاعسرزمینیراستایطرحتوسعهچشم

S8, S7, T5, 
T6, T7, T8, 

T9, 

WT4اتخاذتدابیرحمایتیازطرح وسعههایت:
منطقه با وطرحبریهتکای راهبردی های

سرمایه و مشارکت با گذاریاستراتژیکی
شرکت خارجی اهدافباهدفهای توسعه

بلندمدتنهاندفاعی

T1, T2, T6, 
T8, 9W1, 

W2, W4, 

W5, W6 

W7, W8, 

W9

 

 بازنگری() کارانه راهبرد محافظه

(تالشبرWOکارانه)محافظهدرراهبرد(،2سوات)شکلهاییاستراتژباتوجهبهماتریس

درهافرصتباکاهشازنقاطضعفمنطقهبتوانیمحداکثراستفادهازکهنیا داشتهباشیم. را

ضعفازجملهیوجودداردولیبهعللمختلفیانهفتهیزیادهافرصتمینابوسیریکمنطقه

 مدیریت امنطقهدر در توانایی عدم عدبرداربهرهی، ی، کارآیی عدمیهادستگاهم اجرایی،

نسبتبهآیندهتاکنوناقدامویابرنامهمنسجموجامعیوجودنگرییندهآدقیقویزیربرنامه

نداردکهخودموجبحاکمشدنفقر،بیکاری،قاچاقموادمخدروکاالوعدماحساسامنیت

 دنبال به را ... و استداخلی داشته بنا راهبرد، این در وزنهب. و خبره کارشناسان نظر

یدفاعهاطرحتوسعهمنظورهبWO1،WO2،WO3، WO4، WO5،تعدادپنجراهبردشدهمحاسبه

از:اندعبارتسرزمینیدرمنطقهمعرفیشد.اینراهبردهابهترتیب

راهبرد1 .WO1توجهوحمایتویژهازبه هایپیشرفتهپدافندی،کارگیریواستقرارسامانه:

نمایند.اداریوشنود،موازیباخطساحلونقاطیکهحداکثربردفرکانسیراایجادمیر

ایوایجادهماهنگیبیشتربینهایتوسعهمنطقهنظارتومراقبتازطرح:WO2.راهبرد2

سازمان مراکزجذبتوسعهطرحباهدفهایمرتبطبخشیو خدماتی، تولیدی، هایصنعتی،
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منظورهایصنعتی،مراکزتوسعهصنعتدریانوردیوغیرهبهعتیوشهرکتوریسم،مراکزصن

توسعهطرحاستراتژیدفاعسرزمینی.

ایباهایتوسعههاجهتتسهیلدرمشارکتطرحاتخاذقوانینودستورالعملWO3:.راهبرد3

شرکت باهدهایبینحضور دریایی نقل حمل صنعتیو مبادالتتجاری، طریق از فالمللی

ایجاداستراتژیآمایشدفاعینهان.

جلوگیریازمهاجرتوتخلیهباهدفبهبودوضعیتاقتصادیساکنینمنطقهWO4:.راهبرد4

فارس.هایانسانیبخصوصدرتمایزباکشورهایحوزهخلیجگاهسکونت

هایبینبخشیوسازمانیباهدفحفاظتهاودستورالعملدهیپروتکلشکلWO5:.راهبرد5

 هایژئومورفولوژیکیومحیطی.ازاکوسیستممنطقه،پدیده

 
 انتخاب استراتژی بهینه

جذابیتنمودنمشخصواستراتژیکیهانهیگزدرارزیابیرایجبسیارابزارهایوازفنونیکی

یزیربرنامهماتریس،ردیگیمقرارمورداستفادهیریگمیتصممرحلهدرکههایاستراتژنسبی

.ماتریساستراتژیکمی،روشیتحلیلی(1380:13،فردآر)(استQSPM)1کمیاستراتژیک

مشخص آنجذابیتنسبیراهبردها با گردد)یماستکه همکاران، این1392موحدو با .)

استراتژی،اینعینیراهبردهایبهینهومناسبراانتخابنمود.درصورتبهتوانیماستراتژی

مبنایشدهنیتدویهایتراتژاسیبندتیاولوبهنسبت مناسبومحیطیعواملبر تصمیم

تجزشودیمبهینهگرفته یریگمیتصماستراتژیوتبییناساسمستقیم،مشاهده،لیوتحلهی.

 .دهدیمتشکیلراآناجرایییهاتیاولوپیرامون

خارجیو(EFEعواملداخلی)آمدهازارزیابیماتریسدستاینماتریسبراساسنتایجبه

(IFE در م سواتماتریس( دادهشودیتهیه امتیازهای ماتریس. عوامل از یک هر به  شده

(QSPM) ماتر امتیاز همان داخلی( یا خارجی ضریب IFE وEFE یهاسی)عوامل هستند.

وسپسباضرباستجذابیتهرعامل،براساسنقشآندرفرایندانتخابراهبردموردنظر

گاهچی،هQSPM.درماتریسدیآیامتیازآنعامل،نمرههرعاملبهدستمنمرهجذابیتدر

بلکهاینمقداربایدبرای.شودیبهعواملیادشده،ضریبجذابیتیکساندریکردیفدادهنم

(.همچنینبایددرتخصیص1382متفاوتازدیگریباشد)علیاحمدیوهمکاران،،هرگزینه

 دقت آنگرددضرایب و بهها ورا )مردیت کرد تعیین دفاع قابل و منطقی مستدل، طور

                                                           
1
. Quantitative Strategic Planning Matrix 



1399،پاییز18پژوهیدفاعی،سالپنجم،شمارهآینده104



حدیتا-2جذابیت،بدون-1بیناعدادQSPMسیماتردرجذابیتنمره.1(2009همکاران،

.جذاببسیار-4ومعقولجذابیتدارای-3جذاب،

وازگردیدمحاسبهاستراتژیهرعواملجذابیتامتیاز،درمحاسباتاینماتریس،ازمجموع

جدولستونجذابیتهرامتیازهایجمع نهاییجذابیتامتیازاستراتژیک،یزیربرنامهدر

دستهایاستراتژازهریک نشانکهآمدبه استدهنده بیشتریجذابیتازکهاستراتژی

است برخوردار . ماتریس این (8جدول)نتایج دهدیمنشان استراتژی بهترین ازنظرکه

ست.کارشناسانکداما
 تعیین اولویت استراتژی مناسب در دفاع سرزمینی در( QSPMی کمی )زیر برنامهماتریس  (8)جدول 

 عوامل

 یداخل

 و

 یخارج

 بیضر

 یوزن

WO1  WO2  WO3  WO4  WO5  

 نمره

 تیجذاب

 نمره جمع

 تیجذاب

 نمره

 تیجذاب

 نمره جمع

 تیجذاب

 نمره

 تیجذاب

 نمره جمع

 تیجذاب

 نمره

 تیجذاب

 نمره جمع

 تیابجذ

 نمره

 تیجذاب

 نمره جمع

 تیجذاب

S10.0583.30.19142.30.133420.1161.60.092810.058 

S20.0593.60.21243.30.19472.30.13571.60.094410.059 

S30.0472.30.10812.30.10811.30.061110.0470.660.03102 

S40.0572.60.14822.60.14821.30.074110.0570.670.03819 

S50.0633.60.22682.30.14491.30.08191.30.08191.30.0819 

S60.0582.60.15082.60.150820.11610.0581.30.0754 

S70.0532.30.12192.30.12191.30.068910.05310.053 

S80.0633.30.207940.2523.60.226840.25230.189 

W10.0623.40.21081.30.08061.30.080630.1861.30.0806 

W20.05820.1161.60.092820.1162.60.150810.058 

W30.0592.30.13571.30.07671.30.07671.60.09441.30.0767 

W40.0592.70.159320.1181.60.094420.1181.30.0767 

W50.062.30.1381.30.0781.60.0961.30.0782.30.138 

W60.0632.30.14492.30.14491.60.10081.60.100820.126 

W70.05930.17720.1181.60.09442.60.15342.30.1357 

W80.0552.70.14852.60.1432.60.14340.223.60.198 

W90.05310.05320.1061.30.06893.30.174940.212 

O10.0561.30.072820.1121.60.08961.30.07281.60.0896 

O20.0571.70.09691.30.074120.11410.0571.30.0741 

O30.0461.30.05981.30.059810.0461.60.073620.092 

O40.05320.10620.1062.30.121920.1061.60.0848 

O50.05220.1041.60.08321.30.06761.30.06761.30.0676 

O60.0532.30.12191.60.08481.30.068920.1061.30.0689 

O70.0613.30.20133.60.21962.60.158640.2443.30.2013 

O80.061.30.0783.30.1982.60.1563.60.21630.18 

                                                           
1
. Meredith et al 
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 عوامل

 یداخل

 و

 یخارج

 بیضر

 یوزن

WO1  WO2  WO3  WO4  WO5  

 نمره

 تیجذاب

 نمره جمع

 تیجذاب

 نمره

 تیجذاب

 نمره جمع

 تیجذاب

 نمره

 تیجذاب

 نمره جمع

 تیجذاب

 نمره

 تیجذاب

 نمره جمع

 تیابجذ

 نمره

 تیجذاب

 نمره جمع

 تیجذاب

T10.0723.20.23041.30.09361.30.09361.30.09361.60.1152 

T20.0653.30.21451.60.1041.60.1041.60.1041.60.104 

T30.0642.70.17281.60.10241.60.102420.1281.30.0832 

T40.0682.90.19721.30.08841.30.08841.60.10881.60.1088 

T50.06520.1320.132.60.1692.60.1691.60.104 

T60.05720.1142.60.14821.30.074130.1712.60.1482 

T70.063.30.1981.60.0961.60.0962.30.1381.60.096 

T80.05920.11820.11830.1772.60.15341.60.0944 

T90.0461.30.05982.60.11963.30.15182.60.11961.30.0598 

1.984.92614.14973.63024.14083.45911جمع



 با8جدول)QSPMبراساسنتایجماتریسشدهانتخابیهایاستراتژدرادامهتحقیق، )

(باWO1)1(استراتژی9ی)جدولبندتیاولویشد.دراینبندتیاولوتوجهبهمجموعضرایب

بهتریناستراتژیارزیابیشد.اجرایایناستراتژینیازمندتوجهعنوانبه4.926بیتنمرهجذا

باموازیشنود،وراداریپدافندی،پیشرفتهیهاسامانهاستقرارویریکارگبهدرویژهحمایتو

ایناستراتژیبهباشدیمندینمایمایجادرافرکانسیبردحداکثرکهنقاطیوساحلخط .

تابتوانکندیمبودنومراقبتحفظحریمهوایی،زمینودریاییمرزهایکشورکمکتدافعی

 یا و تحرک گیرد.هاتیفعالهرگونه قرار کنترل تحت ای فرامنطقه و منطقه کشورهای ی

ازمراقبتواست.درایناستراتژینظارت4.1497(باضریبجذابیتWO2یدوم،)استراتژ

باهدفمرتبطیهاسازمانوبخشیبینبیشترهماهنگیایجادویامنطقهتوسعهیهاطرح

یهاشهرکوصنعتیمراکزتوریسم،جذبمراکزخدماتی،تولیدی،صنعتی،یهاطرحتوسعه

مدنظرسرزمینیدفاعاستراتژیتوسعهمنظوربهغیرهودریانوردیصنعتتوسعهمراکزصنعتی،

باشدیم استراازنظر. خبره، کارشناسان WO5)5تژی جذابیت نمره با عنوانبه3.4591(

وبخشیبینیهادستورالعملوهاپروتکلیدهشکلدرایناستراتژی،استکهاستراتژیآخر

سازمانی مدنظرمحیطیوژئومورفولوژیکییهادهیپدمنطقه،اکوسیستمازحفاظتباهدف

است.
 داخلی و خارجی عوامل به نسبت ها آنی بند تیاولوو  راهبردها جذابیت (9)جدول 

 اولویت نمره جذابیت شده انتخاباستراتژی  ردیف

4.9261(WO1)1استراتژی1

4.14972(WO2)2یاستراتژ2
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 اولویت نمره جذابیت شده انتخاباستراتژی  ردیف

4.14083(WO4)4یاستراتژ3

3.63024(WO3)3یاستراتژ4

3.45915(WO5)5یاستراتژ5



 گیری و پیشنهادها نتیجه
 یریگ جهینت

مواجهآنباهاملتکهاستیراهبردچالشترینخطرناکوترینیچیدهپهمچنانجنگ

یبریسایفضاوفضاهوا،ا،یدرن،یزمدریفناورواطالعاتباینظامیروهاین.باشندمی

کیاستراتژیهاوهیشاغلبباسهیمقادرروشنیا.کنندمیراهدایتوکنترلندهیآهایجنگ

ایمنازعهنیچنیبراشدنآماده.بودخواهدنامنظمیتوجهقابلرطوبهعصرمدرندرکشورها،

ودنیجنگییتوانا.استیریچشمگاریبسیفناورویماد،یانسانمنابعگذاریسرمایهازمندین

ینظامهایتوانمندیوروینمناسبساختارداشتنبهدرنهایتیطیشرانیچندریروزیپ

است. راکشوریکیدفاعتیظرفرشدی،یجغرافیاموقعیتوکیژئواستراتژتیوضعوابسته

دهدمیشکل نقشارتشویسرزمینیدفاعنیدکتردریاقتصادتوانوایجغرافت،یجمع.

 .(Mazarr et al, 2009).گذارندمیریتأثآنبرودارندبسزایی

.استیبیمعاوایمزایدارایدفاعریزیبرنامهکردیروهرکهدهدمینشاننتایجتحقیقتحلیل

دراستواجرایآنبایدباارزیابیموردنظرتوسعهاولیهیکاستراتژینیازمندتمرکزبرنتایج

هاتوانمندی نیروهایموجود، سنجیامکان، بههایهزینهو بنا ایران کشور باشد. مبتنی آن

 و وهایژگیوموقعیت جغرافیایی خاص دستتاریخطولدرژئوپلیتیکی،ی خوشهمیشه

منازعاتبیشتردرکهدادهقرارشرایطیدرراکشوریبودهاستواینهایریدرگوهاچالش

استقرارگرفتهمتخاصمکشورهایطمعموردحداقلیاوتعرضموردجهانی موقعیتاین.

مرزهایایراندرسواحل.رابهدنبالداردتهدیددیگرطرفازوملیاقتداروامتیازطرفکیاز

در و عمان درفارسجیخلیای گرفتن قرار و هرمز راهبردی و استراتژیکی تنگه بر تسلط ،

 را مرزها این اهمیت خود دنیا انرژی قطب استموقعیت کرده دوچندان دروجودنیباا. ،

یهاسازمان،اینتفکررادرموردشرایطاحتمالدربلندمدتیدفاعیزیربرنامهیوزیرطرح

کهبرایآیندهآمادهباشندوموفقیتوراهبردخودرادینمایممنیتیتشویقنظامی،دفاعیوا

 اینپژوهشکه در دهند. مینابویژئومورفولوژیکیهاشاخصارزیابیباهدفارتقا منطقه

سیریک هاآنریتأثو زیربرنامهبر دو از گرفت صورت سرزمینی دفاع SWOTتکنیکی
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منظوربه مهایقابلیتشناسایی مدل و انتخاببهترینبندتیاولوباهدفQSPMنطقه و ی

شناساییشدکه0.986عاملداخلیباضریبوزنی16دراینارزیابیاستراتژیاستفادهشد.

باوزنمنطقهنقاطضعفعنوانبهعامل9و0.458باوزننقاطقوتعنوانبهعامل8تعداد

آزادوتسلطهایآبقوتمنطقه،قابلیتدسترسیبهنقطه،دراینارزیابیارزیابیشد.0.528

منطقهمعرفیشدایتوسعههایطرحدرمشارکتتوسعهروابطخارجیوباهدفبرتنگههرمز

ترینمهمعنوانبهومشکالتآمادیوپشتیبانینیروهایخوددرتقابلوتسلطنیرویمهاجم

ضعفنقطه سرزمینیمعرفیشد. دفاع در شناساییعواملخارجینینهمچمنطقه 17،در

عامل9و0.438وزننقاطفرصتباعنوانبهعامل8شد،ارزیابی0.994عاملباوزننهایی

تأکید،درمنطقهشدهشناختهفرصتترینمهم ارزیابیشد.0.556نقاطتهدیدباوزنعنوانبه

 اجرای هایطرحبر هایگاهسکونتتوسعه به توجه با ژئومورفولوژیکیهایتوانمندیانسانی

درتهدیدنقطهترینمهماما؛ارزیابیشددرراستایتوسعهراهبردهایدفاعسرزمینیمنطقه

 با هاینیرویتقابل که تواندمیمهاجم را بودنپیشرفته،نمایدپذیرآسیبنیروهایخودی

بودنعارضهکمبهتوجهابآنانراسریعنفوذامکانکهمهاجمنیروهایهایسالحوتجهیزات

،نتایجنشاندادمعرفیشد.درادامهتحقیقنمایدمیرافراهمدشتواحددربخصوصمنطقه

استراتژی نوع بهترین است-حداقل) (WO) بازنگریاستراتژی،که کهحداکثر( آن،هدف

آنهایزیرمهبرناضعفموجودونوعکاستنازنقاطمنظوربهیامنطقهیهافرصتازاستفاده

باQSPMماتریسراهبردمعرفیشد.برایانتخاببهترینراهبرداز5است.درایناستراتژی،

ماتریس خارجی عواملداخلیو وزن SWOTاعمال بهتریننظراعمالو خبره کارشناسان

 راهبرد ترتیباولویت، به ایناستراتژیاست.4.926تیجذابضریببا1راهبرد درالزمه

وراداریپدافندی،پیشرفتهیهاسامانهاستقرارویریکارگبهدرویژهحمایتوتوجهمنطقه

استندینمایمایجادرافرکانسیبردحداکثرکهنقاطیوساحلخطباموازیشنود، این.

کمککشورمرزهایدریایوزمینهوایی،حریموحفظمراقبتوبودنتدافعیبهاستراتژی

قرارکنترلتحتایمنطقهفرامنطقهوکشورهایفعالیتیاوتحرکهرگونهبتوانتاکندیم

درمعرفیشد.4.1497جذابیتضریببا(WO2)2استراتژیدوم،یاستراتژانتخابدر.گیرد

بینبیشترهماهنگیایجادویامنطقهتوسعهیهاطرحازمراقبتونظارتاستراتژیاین

جذبمراکزخدماتی،تولیدی،صنعتی،یهاطرحتوسعهباهدفبطمرتیهاسازمانوبخشی

منظوربهغیرهودریانوردیصنعتتوسعهمراکزصنعتی،یهاشهرکوصنعتیمراکزتوریسم،

بهتوسعهوپیشرفتمنطقهدرتواندیمکهگیرددرمیراسرزمینیدفاعاستراتژیطرحتوسعه

(WO5)5استراتژیخبرهکارشناسانازنظر،درنهایت.گامدومانقالبکمکنماییداندازچشم
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استراتژی،.اینداردرا3.459باشدوکمترینضریبجذابیتارزیابیآخراستراتژیعنوانبه

اکوسیستمازحفاظتباهدفسازمانیوبخشیبینیهادستورالعملوهاپروتکلبهیدهشکل

ابهدنبالدارد.رمحیطیوژئومورفولوژیکییهادهیپدمنطقه،

 پیشنهادها

ایحاشیهریشهدرکهباشندمیهمراهزیادیومشکالتیهاچالشبامانایرانمرزهایکشور

هایطرح.اینمشکالتناشیازعدموجوددارندآبیکموگرماقاچاق،ماندگی،عقببودن،فقر،

 قانونمند،مندنظامهایدستورالعملو و دقیق آمایشی طرح نبود وکفایتعدم، مدیران

باگیردمیوعدمتوجهبهمحیطوناآگاهیازجغرافیایمنطقهوغیرهنشاتبرنامگیبی .لذا

:گرددمیتحقیقپیشنهادهاییافتهتوجهبه

1 هایآبودسترسیبهآنهایتوانمندیوهاقابلیتتوجهبهمنطقهباایتوسعههایطرح.

 آزاد وهایبخشدر صنعتتوریسم توسعه مراکز خدماتی، و تولیدی صنایع گردشگری،

اینبازنگری بازنگریاست. تقویتو دریایینیازمند نهانبرصورتبهتواندمیدریانوردیو

خودرابهدنبالداشتهباشد.تأثیراتتوسعهدفاعسرزمینیهایطرح

2- وضعیتاقتصادیساکنینمنطقه بهبود تخلیهجلوگیریباهدفتقویتو مهاجرتو از

انسانیبااجرایطرحتوسعهاقتصادیمنطقه.هایگاهسکونت

انسانیباحفظحریموپراکندگیهایگاهسکونتکمکبهتوسعهوتثبیتمراکزجمعیتیو-3

درطولخطساحلدرراستایطرحآمایشدفاعسرزمینی.

تکنولوژیگیریبهره-4 راداریهایسامانه،از و دفاعی بلند برد با هوشمند و درپیشرفته

فراکشورهایمنطقهوهایفعالیتکنترلتحرکاتوباهدفمناطقحساسوحیاتیمنطقه

حاضردرمحدودهتنگههرمز.ایمنطقه

5- به هایقابلیتتوجه هایتوانمندیو اجرای با منطقه توسعههایطرحژئومورفولوژیکی

خارجیوداخلی.هایشرکتمشارکتبرتکیهابآنمنطقهوحفاظتازاکوسیستم

وشوداقداماستراتژیکاهدافاولویتتعیینبهنسبتدریایی،توسعهاستراتژیراستایدر-6

در.شودترسیمکشورعمقدردفاعبرایدریاییامنیتعملیاتیهایالیه،آنتحققجهتدر

اینواستمستقیمواکنشیکمندنیازجنگپیچیدههایچالشبامواجهه،استراتژیاین

نیروینظامی،اقتصادی،دیپلماتیک،ملی،قدرتابزارهایتمامازاستفادهکهمعناستبدین

گرفتهنظردرکشورازدفاعبرایدوجانبهروشیکومخفیهایفعالیتوجاسوسیونظامی

شود.
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